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   O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número regimental,

declaro aberta a reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para o ano de 2002.

Expediente.

Avisos encaminhados pelo Ministro Valmir Campelo no exercício da Presidência do

Tribunal de Contas da União.

 1 - Aviso nº 1.071, de 8 de maio, encaminhando cópias da Decisão nº 478, de

2002, sobre a auditoria operacional realizada no Banco do Nordeste do Brasil.

 2 - Aviso nº 1.098, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 447, de 2002,

sobre auditoria realizada na Caixa Econômica Federal.

3 - Aviso nº 1.125, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 456, de 2002,

sobre auditoria realizada no Ministério de Minas e Energia, ANEEL, ELETROBRÁS e

Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica.

 4 - Aviso nº 1.152, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 454, de 2002,

sobre auditoria realizada na FNDE, SEMTEC, SEF, SAA, do Ministério da Educação.

5 - Aviso nº 1.169, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 444, de 2002,

sobre a fiscalização e aplicação de recursos federais em Municípios dos Vales dos Rios

Jequitinhonha, Macuri e Doce, no Estado de Minas Gerais, e ainda cópia de documentos

relacionados na decisão.

 Cópias deste aviso serão encaminhadas aos Deputados Gilmar Machado, João

Magno, Virgílio Guimarães e Walter Pinheiro, solicitantes das informações através do

Requerimento nº 5, de 2002, aprovado na 3ª Reunião Ordinária realizada no dia 20/3/02.

6 - Aviso nº 1.171, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 460, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do metrô, Companhia de Transportes

de Salvador — CTS.

 7 - Aviso nº 1.179, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 449, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção das eclusas de Tucuruí, no Pará  —

Ministério dos Transportes.

8 - Aviso nº 1.181, de 8 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 453, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção da BR-414, trecho Cocalzinho-

Niquelândia, no Estado de Goiás  — Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas.
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Srs. Parlamentares, meus amigos, quero, ao deixar a Presidência desta Comissão,

agradecer a todos a colaboração, em meu nome e em nome dos Deputados Santos Filho,

que foi ágil Vice-Presidente desta Comissão, grande Parlamentar, orgulho desta Casa, e

Virgílio Guimarães, notável Deputado, homem de oposição racional, grande colaborador

também desta Comissão.

Agradeço aos Srs. Parlamentares a colaboração das durante nossa gestão. Esta

Comissão procurou trabalhar com agilidade. Apesar de todos os percalços que tivemos na

época da apresentação do Orçamento, esta Comissão soube trabalhar com agilidade e,

dentro do ano em curso, aprovar o orçamento. Além disso, esta Comissão exerceu muito

bem seu papel de fiscalização, convocando aqui várias autoridades para prestar

esclarecimentos. Hoje mesmo, às 13h30min, haverá audiência pública sobre o TRT de São

Paulo. Esta Comissão vem procurando trabalhar com agilidade. De modo que minhas

breves palavras são no sentido de agradecer a todos, Senadores, Deputados, enfim, todos

que colaboraram.

Nós atravessamos também uma turbulência política na base do Governo, que

começou no ano passado. Mesmo assim, foi possível avançar nos trabalhos aqui na

Comissão.

De modo, repito, que minhas breves palavras são de agradecimento.

Tenho em mão indicação feita pelo Líder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira,

designando o Deputado José Carlos Aleluia candidato ao cargo de Presidente desta

Comissão, e ofício indicando o Senador Tião Viana para ocupar a Terceira Vice-Presidência

desta Comissão.

Foi confirmado por telefone o nome do Deputado Anivaldo Vale para Segundo Vice-

Presidente e o do Senador Freitas Neto para o cargo de Primeiro Vice-Presidente.

A chapa proposta, então, é a seguinte: Deputado José Carlos Aleluia (PFL/BA),

Presidente; Senador Freitas Neto (PSDB/PI), Vice-Presidente; Deputado Anivaldo Vale

(PSDB/PA), 2º Vice-Presidente; Senador Tião Viana, Bloco/PT AC), 3º Vice-Presidente.

Consulto o Plenário se podemos fazer eleger, por aclamação, a chapa ora proposta,

em virtude da indicação da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados. (Palmas.)

Declaro eleita e empossada a nova Mesa Diretora da Comissão para 2002, tendo a

composição que acabei de ler.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

8

Convido o Deputado José Carlos Aleluia a ocupar a Presidência. Tenho certeza de

que S.Exa. fará um trabalho muito mais brilhante que o meu, em virtude da sua

competência. Nascido em Salvador, Bahia, berço da cultura brasileira, o Deputado José

Carlos Aleluia é político habilidoso e preparado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Gostaria de convidar o

Senador Tião Viana, eleito 3º Vice-Presidente, para compor a Mesa. Os demais

componentes da Mesa não estão presentes.

Quero agradecer ao Líder Inocêncio Oliveira, aos Vice-Líderes, Deputados e

Senadores do meu partido e aos membros da Comissão a confiança.

Esta é a segunda Comissão que tenho a oportunidade de presidir. Acredito estar

diante de um grande desafio. Quando presidi a Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, as dificuldades eram tantas quantas as que aqui encontrarei, se não forem

maiores, pelo fato de trabalharmos com questões econômicas, com dinheiro. Desenvolvi,

no entanto, uma técnica de trabalho que acho conveniente trazer para esta Comissão:

trabalhar em equipe, respeitar todos, particularmente as minorias.

Este Orçamento tem característica distinta dos três últimos ou dos sete últimos que

fizemos. Estamos elaborando um orçamento que, com certeza, não será para o atual

Governo. Há sete anos isso não ocorre, porque nos quatro primeiros anos de governo do

Presidente Fernando Henrique Cardoso havia a expectativa da de sua reeleição. Portanto,

era um orçamento de um Governo provavelmente conhecido.  Agora, a LDO, que vai ser

relatada pelo Deputado João Alberto, diz respeito ao governo de um Presidente ainda não

definido. As pesquisas mostram as mais diferentes variáveis.

Então, a LDO e o Orçamento deverão ser elaborados de maneira distinta.

Os partidos, notadamente aqueles que têm candidatos com chances de atingir o

ponto máximo — não é o caso do PFL, porque não tem candidato —, terão de se

apresentar aqui. Que os representantes dos partidos na Comissão estejam preparados

para o debate em torno da LDO. As discussões que causam injustificáveis apreensões no

mercado terão de ser trazidas para dentro da Comissão, que funcionará como ponto de

convergência em torno das possibilidades de gestão do País, evitando as intranqüilidades.

Portanto, esse é um orçamento distinto. Já na LDO, gostaria de inaugurar esse tipo

de discussão, para mostrar à Nação que há possibilidade de construir um orçamento do
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Estado brasileiro. Esse não é um orçamento do Governo Fernando Henrique Cardoso. O

Orçamento 2003 é do Estado brasileiro.

Vou pedir especial atenção a todos os companheiros, ao Senador João Alberto,

Relator da LDO, ao, Senador Sérgio Machado, Relator indicado para o orçamento, que por

diversas vezes foi membro desta Comissão, quando Deputado.

Não pretendo me delongar muito nessa fala inicial, mas posso dizer aos

companheiros que estou aberto a que façamos desta uma Comissão mais transparente,

que possa exercer a fiscalização de maneira mais ágil e efetiva, evidentemente nunca

superando o trabalho feito pelo Senador Carlos Bezerra e pela Mesa que me antecedeu.

Passo a palavra ao Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, em nome do Partido dos

Trabalhadores, gostaria de cumprimentar o Senador Carlos Bezerra pelo trabalho que fez,

pela capacidade de envolver todos e, de forma especial, a Oposição, e desejar sucesso a

V.Exa., Deputado José Carlos Aleluia.

Realmente vamos ter uma atuação normal. O processo eleitoral não está definido.

Brincávamos com o Deputado José Carlos Aleluia, dizendo-lhe que teria a tarefa de

organizar o primeiro Orçamento administrado pelo Partido dos Trabalhadores — Deus

queira. Essa brincadeira reflete um desejo, uma esperança, um sonho. De qualquer forma,

o País continuará com muito sucesso, se depender do nosso empenho e de nosso trabalho.

A eleição é processo natural em País democrático. Negativo é criar instabilidade e

vender insegurança no período eleitoral, no tocante ao sentimento da população ou às

pesquisas.

Queremos reafirmar nossa disposição de continuar trabalhando com afinco e

determinação, contribuindo com o trabalho do Presidente da Comissão, do Relator da Lei

de Diretrizes Orçamentárias e também do Relator do Orçamento Geral da União, sem

deixar de manifestar nossos pontos de vista e nossa avaliação crítica, porém, construtiva.

Desejo sucesso ao Deputado José Carlos Aleluia, esperando contar de fato com seu

dinamismo nesse trabalho e contribuir no que for possível.

Em nome da bancada — o Deputado Jorge Bittar, que não está presente, é o

coordenador —, colocamo-nos à disposição para contribuir com o debate.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, de igual forma, gostaria

de cumprimentar o Senador Carlos Bezerra e toda a Mesa que presidiu os trabalhos desta

Comissão nesse período de um ano. O PDT, há algum tempo, tem se feito presente no

debate, para tentar incluir na LDO o que entende ser útil para o País. Temos certeza de

que V.Exa. terá a mesma tolerância que teve o Presidente Carlos Bezerra, no sentido de

construir o melhor para o País. Logicamente, conhecemos as dificuldades de um País que

fez opção econômica. Lamentavelmente, depois de sete anos, podemos ver que o plano

traçado aproxima-se muito do caos vivido na Argentina. Esperamos que o próximo

Presidente — torço por Ciro Gomes, não pelo candidato do PT e V.Exa., Sr. Presidente, na

Bahia, com certeza, somar-se-á a nós para que cheguemos lá — tenha um orçamento que

lhe dê condições de tirar o Brasil do rumo desastroso para o qual caminha, com os juros

mais altos do mundo e dívidas interna e externa exorbitantes. Vamos caminhar para a

construção da LDO.  Temos certeza de que o Senador terá a intenção de aprimorar a LDO,

a lei que orienta procedimentos no Orçamento. Estamos aqui para contribuir com várias

emendas e gostaríamos de merecer a atenção de V.Exa., para que possamos aprimorar o

Orçamento da União.

É com a intenção de termos um bom convívio que nós do PDT participamos do

debate.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Sr.

Deputado Ricardo Barros, Líder do Governo na Comissão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria também de

cumprimentar a Mesa Diretora, que hoje termina seu trabalho: o Senador Carlos Bezerra,

Deputado Santos Filho, nosso conterrâneo que  juntamente com o Senador fez excelente

trabalho e o Deputado Virgílio Guimarães. Todos, por muitas vezes, tiveram oportunidade

de conduzir os trabalhos. Cumprimento ainda os Líderes dos partidos presentes nesta

Comissão, que participaram ativamente dos trabalhos para que pudéssemos ter esse

resultado: Deputados João Almeida, Milton Monti, José Carlos Aleluia, Giovanni Queiroz,

Gilmar Machado, Sérgio Miranda e Márcio Reinaldo. Esse é um conjunto de lideranças

que atua no sentido de estabelecer como o Governo distribuirá para a sociedade brasileira

os recursos que arrecada.
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Saúdo o novo Presidente, Deputado José Carlos Aleluia, desejando que realize um

bom trabalho juntamente com sua nova Mesa Diretora. O Senador Tião Viana está

presente, bem como o Relator da LDO. Espero que possamos comemorar mais um ano de

sucesso, porque a Comissão de Orçamento tem dado bons exemplos, temos votado o

Orçamento dentro do ano. Esperamos votar a LDO até 30 de junho, cumprir nossos

prazos e nossos compromissos, apesar das dificuldades e das noites que viraremos. Com a

boa vontade dos Líderes e dos membros da Comissão, poderemos efetuar esse trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Sr.

Deputado Santos Filho, coordenador do meu partido, PFL.

(Não identificado) –  Registre-se que foi um excelente Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Aleluia) – E que certamente continuará apoiando

nosso trabalho na Comissão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Deputado José Carlos Aleluia,

cumprimento V.Exa. por sua eleição, na verdade, uma aclamação.  Agradeço ao Senador

Carlos Bezerra, que hoje deixa a Presidência, o apoio que me deu durante o último ano na

Vice-Presidência.

Agradeço também a todos os Líderes de bancada da Câmara e do Senado e aos

demais Parlamentares, com quem muitas vezes fui rígido ao ocupar a Presidência, mas

sempre respeitando todas as bancadas, principalmente as de oposição. Não entendo

democracia sem respeito às minorias. Isso procuramos fazer na Presidência, sob

orientação do Senador Carlos Bezerra. Foi a maneira como procuramos conduzir esta

Comissão, e cumprimos nosso papel.

Sr. Presidente, há muito por realizar. Acredito sinceramente que V.Exa., Deputado

José Carlos Aleluia, com sua capacidade e liderança, conforme demonstrado na Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação, terá condições de fazer aqui aquilo que todos

esperamos e precisamos, principalmente ao encerramento de um período presidencial e na

iminência de novas eleições.

V.Exa. fez referência à possibilidade de que haja mudança, de que haja alternância

de poder, essência da democracia. Com isso, aumenta em muito a responsabilidade desta

Comissão. Por isso, receba meu o apoio e o do meu partido. Tenho absoluta certeza de que

esse apoio V.Exa. receberá também dos demais partidos que compõem esta Comissão
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Mista, talvez a mais importante da Casa, que neste momento é acrescida de importância,

até pelo término de um mandato presidencial e início de novo.

Quero agradecer em especial à secretária Myrna Lopes Pereira, eficientíssima,

permanentemente à disposição de todos os Parlamentares desta Comissão, e a toda a

assessoria parlamentar que compõe a Comissão de Orçamento.

Tenho certeza de que, com essas palavras, expresso o pensamento de todos os

nobres Deputados da bancada do PFL nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado

Santos Filho.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça, Líder do PTB.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, em nome do meu partido,

quero parabenizar o ex-Presidente, Senador Carlos Bezerra, que fez um excelente

trabalho, conduzindo-se sempre com lhaneza e eficiência. Parabenizo também o Deputado

Sampaio Dória, que como Relator-Geral fez um excelente trabalho — mereceu o apoio de

todos nós;  os Relatores-Setoriais, agradecendo-lhes o apoio que nos deram; e o Deputado

Santos Filho, Vice-Presidente, figura importante do PFL.

Deputado José Carlos Aleluia, alegra-nos tê-lo como Presidente da Comissão Mista

de Orçamento. Baiano que é, destacou-se em todos os setores que ocupou e, sem dúvida,

vai conduzir esta Comissão com a maior competência, visando o futuro deste País.

Parabéns, Sr. Presidente! Temos sorte de ser conduzidos por um Deputado tão

eficiente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado

João Almeida, da bancada da Bahia, que tão bem tem representado o PSDB na Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, meus caros companheiros,

associo-me àqueles que dirigiram cumprimentos à Mesa que hoje se despede, na pessoa

do Senador Carlos Bezerra e do Deputado Santos Filho.

Realizamos, sob o comando de S.Exas. e com a valiosa participação do Deputado

Virgílio Guimarães, do PT, um extraordinário trabalho. Cumprimento V.Exa., Sr.

Presidente, e os companheiros ora empossados, manifestando a certeza de que mais uma

vez teremos um trabalho de boa qualidade.
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Sr. Presidente, V.Exa. tem se destacado como um dos Parlamentares mais

importantes desta Casa, motivo de honra e regozijo para os baianos. V.Exa. já destacou a

oportunidade ímpar que teremos nesta Comissão de elaborar um orçamento sem amarras,

sem comprometimento com posições prefixadas de quem será o próximo Governo.

Faremos um trabalho em novo cenário. Será um interessante desafio. Quem sabe, agora,

possamos viabilizar propostas, impossíveis em outro tempo, dados os compromissos

partidários e da bancada de sustentação do Governo. Podemos criar condições para um

novo exercício, inclusive de aprimoramento, de fato, da elaboração orçamentária nesta

Casa.

Sr. Presidente, saúdo V.Exa. e todos os membros da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado João

Almeida.

Concedo a palavra ao Deputado Eujácio Simões, do PL da Bahia, que tem

destacada atuação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – Sr. Presidente, como V.Exa. disse, sou

representante do PL nesta Comissão. Externo minha satisfação por ver encerrar uma

gestão, no comando do Senador Carlos Bezerra, do Deputado Santos Filho, do Paraná, e

do Deputado Virgílio Guimarães, de Minas Gerais. Logo a seguir, V.Exa. assume. Tenho

certeza de que haverá a plena continuidade dos trabalhos, principalmente com a

transparência do discurso e a abertura de um debate rico, de modo que esta Comissão

atenda aos anseios e às aspirações do povo brasileiro com relação ao Orçamento Público

da União.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. A representação do PL nesta Comissão está à

disposição para que todos esses intentos sejam consumados.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Eujácio

Simões.

Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, que se

tem destacado nesta Comissão e no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Obrigado, Sr. Presidente.
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Quero me somar a todos os Parlamentares que saudaram V.Exa. pela eleição. Já se

pronunciou o Deputado João Coser em nome de nossa bancada, mas não poderia deixar

de agregar, em meu nome, o reconhecimento a V.Exa. pela firmeza e independência do

trabalho que realizou nesta Comissão. Tenho certeza de que contaremos com sua

colaboração.

Agradeço também aos companheiros de Comissão e ao Presidente as palavras

respeitosas à minha modesta participação na Mesa da Comissão.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar questão que já mencionei por

diversas vezes. Aplica-se o princípio da proporcionalidade partidária na composição das

Comissões Permanentes de cada Casa, o que permite cada um dos partidos presidir

Comissão em algum momento. No tocante à composição das Comissões Mistas, apesar de

não estar escrito em nenhum lugar, há uma rigidez inaceitável. Não queria mencionar o

assunto agora, para não parecer que me manifesto contra V.Exa. de forma pessoal. Seria o

oposto de tudo o que penso.

Apresentar essa questão no momento em que aprovo a indicação de V.Exa. para

Presidente da Comissão pode parecer manobra no sentido de criar um obstáculo. Iniciei a

discussão do tema quando da revisão do PPA. Por que não poderia o rodízio entre os

partidos chegar ao quarto partido, o PT,  ou por que não considerar o conjunto das

Comissões Mistas? Esta é uma Comissão Permanente. O próprio PFL se insurgiu contra

esse critério quando apoiou a indicação do Senador Arlindo Porto para o Senado e a do

Deputado Inocêncio Oliveira para a Câmara.

Trata-se de um critério aplicado de maneira cega e rígida. Devemos mudar essas

disposições, para tornar clara a idéia de que há rodízio, há participação e há

proporcionalidade. Digo isto para ser coerente com o que mencionei em outra época,

quando nomeamos o Relator da revisão do PPA. Na oportunidade, levantei a mesma

questão com relação à relatoria.

Mas tenho certeza de que terei em V.Exa um companheiro de luta em favor do

avanço democrático, que precisa haver nesta Comissão.

Sr. Presidente, meus cumprimentos a V.Exa. pela eleição e pela confiança que

manifesta a Mesa eleita. O pensamento que externei é antigo e não diz respeito à Mesa
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atual. Faço questão de levar adiante essa luta, para que se aperfeiçoem os mecanismos de

participação e de democracia desta Comissão.

Parabéns a V.Exa! Conte conosco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Virgílio

Guimarães. Sua preocupação deve ser levada aos Presidentes do Congresso e da Câmara,

com quem conversaremos a respeito.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Silas Brasileiro.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO – Sr. Presidente, na verdade, gostaríamos

também de parabenizar V.Exa. por ter sido conduzido à Presidência desta importante

Comissão. Conhecemos sua capacidade de trabalho, seu dinamismo, e temos certeza de

que estamos em boas mãos.

Mas gostaria também de fazer referência a quatro pessoas de maneira muito direta:

à Secretária Myrna, pelo trabalho que tem desenvolvido, por sua competência, sua

eficiência e pela prontidão em nos atender; ao Sr. Eugênio, que, coordenando toda a

assessoria desta Comissão, tem desenvolvido um trabalho magnífico, sempre pronto a

receber os Parlamentares, a orientá-los e dar-lhes atenção muito especial. Dentre os

Líderes, destaco o Deputado Giovanni Queiroz, um gigante que tem participado de

maneira muito direta, ativa e sensata dos trabalhos desta Comissão. Por último, por

questão de justiça, cito o nosso Vice-Presidente, Deputado Santos Filho, esse homem

fidalgo, companheiro, compreensivo, amigo, responsável e de vasto conhecimento, que nos

deu magnífica contribuição este ano na Comissão. Parabenizo S.Exa.

Encerro minha participação, Sr. Presidente, desejando a V.Exa., em nome do

PMDB, sucesso na sua gestão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra ao nobre

Deputado Armando Abílio.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, inicialmente quero desejar

muitas felicidades a V.Exa nessa nova função para a qual acaba de ser eleito, por

aclamação. Em time que está ganhando não se mexe. Por isso, time que conta com a

ajuda de Myrna e Eugênio não deve ser mudado, exatamente porque esta dando certo.
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O motivo principal desta minha manifestação são as emendas. Passamos um ano

discutindo emendas, aprovando-as — as emendas de 2001 já foram empenhadas; o

empenho nós enviamos aos Prefeitos, que festejaram e divulgaram, mas agora nos

telefonam para reclamar. Um deles inclusive rasgou o empenho na minha frente, dizendo

que construtora alguma construiria apoiada em um empenho.

Então, queria pedir a V.Exa, que tem bom trânsito na Casa, que libere as emendas

de 2001 — todos os Parlamentares da Bahia são diferentes, porque a bancada é grande.

São ousados e determinados. Do contrário, nossa reeleição ficará comprometida, tendo em

vista que em determinados Municípios estamos sendo vistos como mentirosos.

Portanto, ao mesmo tempo em que parabenizo V.Exa. e os demais membros da

Mesa Diretora da Comissão pela eleição, bem assim a Secretária Myrna e o Sr. Eugênio,

que continuarão fazendo parte desse time, apelo para que V.Exa. libere as emendas de

2001, usando das prerrogativa que lhe confere o cargo que a partir de hoje ocupa. Dê esse

prêmio não só a esta Comissão, mas a todos os que formam o Congresso Nacional.

Era essa minha participação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Armando Abílio,

pode ter certeza de que a Mesa desta Comissão atuará no sentido de que haja tratamento

compatível com o Orçamento aprovado não só para a base do Governo, da qual V.Exa. faz

parte, mas também para os demais, a fim de que se instale uma visão democrática do

orçamento e este represente o desejo alocativo do Congresso Nacional.

Devo dizer que minha preocupação no que se refere ao Orçamento para 2002 é

muito grande. Ontem, o Governo baixou novo decreto de contingenciamento, o qual não

tive oportunidade de examinar ainda.

As previsões anteriores a essa decisão do Governo, que cortam também custeio,

eram muito preocupantes. Ao primeiro decreto de contingenciamento, o Governo reduziu

os investimentos de 17,6 bilhões para 8 bilhões. Se consideramos que haverá atraso na

aprovação da CPMF e que não haverá compensação com o IOF, teremos perda de

aproximadamente 5 bilhões. Somando-se a isso a redução decorrente da expectativa de

crescimento econômico menor, restam-nos 6,4 bilhões, sendo que apenas 1,6 bilhões para

investimento, o que seguramente não manteria sequer as obras em andamento.
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Portanto, temos que trabalhar 2001 como V.Exa. diz e procurar fazer com que 2002

tenha viabilidade. Para tanto, necessário se faz que o Congresso entenda que toda vez que

se eleva despesa há corte no Orçamento. Para que V.Exa tenha idéia, só para a proposta

do Judiciário estima-se algo em torno de 3 bilhões. Eu não sou contra nem a favor, mas

acho importante que todos tenham conhecimento dos números.

Concedo a palavra ao Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, Deputado José Carlos Aleluia,

quero cumprimentar V.Exa. e os demais componentes da Mesa, o Relator da LDO,

Senador João Alberto, e o Relator do Orçamento, Senador Sérgio Machado.

Esta Comissão ganha muito com a eleição de V.Exa, Sr. Presidente. Todos nós

sabemos da sua competência, do trabalho que vem realizando como Parlamentar nas

diversas tarefas a que tem sido convocado, como no cargo de Presidente da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, onde demonstrou muita criatividade e competência.

E aqui não será diferente. V.Exa. haverá de elevar sempre o nome desta Comissão, a

exemplo dos seus antecessores.

Sr. Presidente, certamente V.Exa. encontrará aqui o apoio necessário ao

desempenho do trabalho que deverá realizar, para o bem do País. É o que todos

desejamos. Felicidades, parabéns, sucesso!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço aos baianos a

presença, que muito me orgulha.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, é dever, não só por ser seu

conterrâneo, mas também por seus méritos, saudar V.Exa., os Relatores, Senadores João

Alberto e Sérgio Machado, e demais membros da Comissão.

Sr. Presidente, vim, com galhardia, ajudar a eleger V.Exa. Presidente desta

Comissão, a fim de que efetivamente possamos dar um passo decisivo rumo à inserção do

Orçamento impositivo na Ordem do Dia desta Comissão.

É necessário que comecemos a dar passos no sentido de termos uma lei

orçamentária que não seja peça de ficção. Que as decisões desta Casa transformem-se em

leis para serem cumpridas e não alteradas conforme a conveniência. O Orçamento

impositivo deve ser por V.Exa. pautado e tido como meta, sempre que possível.
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Sabem os integrantes da Comissão que muitas vezes os valores das emendas

individuais e coletivas superam em muito a possibilidade de receita do Governo. Temos de

começar a criar um modelo de ação, tanto dentro como fora do Parlamento, e fazer um

orçamento mais real. O Governo deve posicionar-se como parceiro nesse intento, o que

não impedirá que nossas emendas, mesmo aprovadas, sejam liberadas apenas à vontade

do Poder Executivo. Se isto ocorre, não é lei que estamos aprovando, mas apenas metas. E

isso, creio, não é o desejo do Parlamento, tampouco dos membros desta Comissão.

Acredito que essa não seja a vontade de nenhum partido político, seja ele da base de

sustentação do Governo, seja da Oposição.

Sr. Presidente, sou baiano, conterrâneo seu. Eu o conheço pessoalmente, sei dos

seus méritos, da sua inteligência, da sua sabedoria e das teses que defende. V.Exa. é dos

Deputados que primam pelo brilhantismo de suas idéias, mais ainda da defesa delas. Por

isso, desejo que V.Exa. absorva essa minha manifestação — com o que, tenho certeza,

ficará marcada sua Presidência nesta Comissão —, essa possibilidade, ao menos em

termos de emendas individuais. A situação atual é muitas vezes constrangedora para

Parlamentares que, dada a transparência do Poder Legislativo, davam aos Municípios,

principalmente aos mais carentes, conhecimento de investimentos importantes, alguns

dos quais acabavam por não se concretizar, acarretando enorme desgaste à imagem do

Parlamentar. Nesses casos, não se separa o joio do trigo, ou seja, o Deputado que trabalha

com seriedade daquele que usa as emendas apenas como papel para divulgação.

Queremos que os investimentos cheguem e se traduzam em melhoria da qualidade

de vida, desejo esse, tenho certeza, daqueles Deputados que são eleitos e que mantêm

compromisso permanente com os que os elegeram.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V.Exa.: seja defensor dessa tese. Precisamos ter o

Governo como parceiro. Estou convicto de que V.Exa., com o prestígio de que goza dentro

e fora do Parlamento, com o brilhantismo e a competência da sua atividade política,

logrará êxito, mesmo porque terá o apoio unânime desta Comissão e da Casa a que

pertence.

Parabenizo V.Exa. e desejo-lhe sucesso na sua nova função. Uno-me aos demais

que tiveram a alegria de eleger V.Exa. Presidente desta Comissão.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Claudio Cajado,

obrigado.

Concedo a palavra ao Deputado Gerson Gabrielli.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI – Sr. Presidente, alio-me aos

companheiros de V.Exa. no Parlamento que hoje reconhecem seu trabalho e talento. No

ano passado participei pela primeira vez, como suplente, desta Comissão. Todo o País

acompanhou nossos trabalhos. Os interesses do Governo e da sociedade foram observados

e repassados por intermédio da televisão e dos jornais.

Sr. Presidente, foi notório seu desempenho em importantes e construtivos embates

em busca do Orçamento ideal para nosso País, no ano passado. Mas tenho uma

preocupação, e sei que V.Exa. inquieta-se pelo mesmo motivo. Os trabalhos da Comissão

têm data para começar e terminar. Sugiro a elaboração de uma pauta produtiva, para que

não haja os atropelos do ano anterior. A velocidade em que se dão as votações muitas

vezes compromete a qualidade do trabalho e das intenções desta Comissão.

Por isso, sabedor da autoridade e do respeito que V.Exa. goza no Parlamento, da

sua experiência no comando desse processo e do grau de complexidade que tem esta

Comissão — formam esta Comissão os melhores quadros deste Parlamento —, nós o

parabenizamos por esta conquista, que se torna recorrente em sua vida Parlamentar. E

espero, assim como o Deputado Claudio Cajado, que V.Exa. busque um Orçamento

impositivo e um calendário, para que possamos vencer e conquistar determinados espaços

em benefício do povo, sem que haja o mesmo constrangimento nacional por que o

Parlamento passou no final do ano, quando os Parlamentares tiveram de varar noites,

fazer lanches nas esquinas e nos corredores, para aprovar o Orçamento. Isso gera grande

constrangimento e desconfiança. Alguns órgãos aludiram a que esse fato poderia ser em

benefício de alguns, porque a desarrumação poderia fazer com que algumas coisas

pudessem acontecer, sem que houvesse o devido conhecimento e aprofundamento da

Comissão do Orçamento.

Sr. Presidente, por isso, mais do que dando um voto de confiança ao trabalho que

V.Exa. irá exercer com brilhantismo, competência e autoridade, porque conhece a

complexidade desta Comissão, espero que cheguemos ao final do ano com a missão

cumprida, sem atropelo e sem sufoco. Essa Comissão deverá permitir, através do diálogo e
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do entendimento, alcançar não só o Orçamento impositivo, mas aquele que contemple os

interesses do nosso País.

No mais, Sr. Presidente, associo-me ao seus companheiros e amigos que hoje

proclamam a conquista de um já vencedor Parlamentar na Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Gerson

Gabrielli.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Kobayashi.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, Deputado José Carlos

Aleluia, já o conheço desta Comissão e de outras incumbências políticas da Casa. Tenho

convicção de que com o talento, a liderança e a experiência de V.Exa., qualidades que tem

demonstrado, esta Comissão poderá ser mais ativa, forte e dinâmica do que nunca. O

PMDB muito auxilia indicando excelentes e experientes relatores para a incumbência da

relatoria da LDO e do Orçamento. Poderemos fazer realmente o trabalho que o País está

necessitando.

Como Deputado do PSDB, da Câmara dos Deputados, e como coordenador da

bancada paulista, coloco-me à disposição.

Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra ao

Deputado Alexandre Cardoso, Líder do Bloco PSB.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, digo da minha

satisfação em tê-lo como Presidente nesta Comissão. Podemos ter divergências

conceituais, mas há unanimidade nesta Casa quanto à sua pessoa.

O País avança ao trazer para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal as

decisões e discussões nacionais. A Casa fica empobrecida quando questões cartoriais têm

primazia sobre questões nacionais. E V.Exa. é um dos Parlamentares do Congresso

Nacional que têm buscado o debate nacional.

Respeito e admiro V.Exa.  pela condução que dá à sua vida pública, ao trazer o

debate nacional a esta Casa. O Congresso avança e se faz respeitar quando deixa as

questões paroquiais mais distantes e valoriza o debate nacional.

É uma satisfação ver V.Exa. aclamado Presidente desta Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Alexandre

Cardoso, obrigado por suas palavras e por sua presença.

Concedo a palavra ao Deputado Lael Varella.

O SR. DEPUTADO LAEL VARELLA – Sr. Presidente, Deputado José Carlos Aleluia,

como ex-Presidente desta Comissão, não poderia deixar de fazer uma saudação especial a

V.Exa. Sei da responsabilidade que está em suas mãos, mas com certeza V.Exa. saberá

desempenhar esse papel, que é próprio da competência de homens como V.Exa., ainda

mais auxiliado por uma Secretária maravilhosa, Myrna. Não tenho dúvida de que, com

sua inteligência, desempenhará grande papel na Comissão de Orçamento.

Aproveito para também saudar o Senador João Alberto, que com sua competência e

longa experiência de homem público também saberá ajudar naquilo que lhe é peculiar.

Saúdo também o Senador Sérgio Machado. Os Presidentes desta Comissão dependem da

eficiência e da capacidade também dos senhores Relatores. A eles e a V.Exa. desejo muito

sucesso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra ao

Deputado Paulo Braga, PFL da Bahia.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – Sr. Presidente, Sr. Relator, é com muita

satisfação que lhes parabenizo e também aos membros da Comissão, porque à frente dos

trabalhos teremos um Presidente que é sinônimo de competência, de dedicação e trabalho

no Legislativo. A Bahia se orgulha de ter um de seus filhos mais ilustres neste cargo. Com

certeza absoluta, a Comissão de Orçamento desenvolverá seus trabalhos com

brilhantismo e sempre em defesa dos altos interesses da Nação.

Aproveito para parabenizar o Senador João Alberto. Sua experiência e sensibilidade

serão de grande importância para nossa Comissão.

Parabéns, Deputado José Carlos Aleluia! Faça o que sempre soube fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado

Paulo Braga.

Temos audiência pública marcada para hoje, às 13h30min, para discutirmos a

questão do fórum trabalhista de São Paulo.

Consulto a Comissão sobre a possibilidade de suspendermos esta reunião até

amanhã, quinta-feira. Será ela realizada com a mesma lista de presença de hoje. Assumo
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o compromisso de não promover nenhuma votação na ausência dos Líderes da Oposição e

Situação.

Estando todos de acordo, declaro suspensa a reunião até amanhã.

(A reunião é suspensa.)


